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Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 19. března 2008 
 
Přítomni: 21 členů AS PřF, děkan prof. J. Ševčík, proděkani doc. J. Molnár a prof. 
T. Opatrný, tajemník dr. P. Velecký 
 
Program: 
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání vč. hlasování per rollam 
2) Příprava voleb do AS PřF UP a AS UP 
3) Příprava rozpočtu PřF UP 
4) Různé 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF doc. Rulík. 
 
Bod 1) 
Bez připomínek 
 
Bod 2) 
Stanovení funkčního období následujícího AS PřF (viz ust. čl.4 odst.4 VJŘ AS PřF UP). 
Navrhuje se, aby funkční období senátu, který bude zvolen ve dnech 26. a 27. 3. 2008 
počínalo dnem 4. května 2008, z čehož plyne, že skončí 4. května 2011, neskončí-li dříve 
dle ust. § 26 odst. 3 zák. č. 111/1998, o vysokých školách. 

Hlasování: 
pro: 21 
proti: 0 
zdržel se: 0 
Návrh byl schválen. 

Předseda AS PřF UP informoval o tom, že současný senát se sejde ještě na jedné schůzi, 
předpokládané datum 23. dubna. 
 
Dále vystoupili se svými sděleními předsedové volebních komisí. 

- Dr. Smolová, předsedkyně VK pro volby do AS PřF UP 
Informovala o místech a dobách konání voleb. Dále informovala o podmínce volitelnosti do 
AS PřF (shodně do AS UP) a hlasování ve volbách, která je dána členstvím v akademické 
obci fakulty. Kandidátní listiny a seznamy voličů byly upraveny tak, aby vyhovovaly 
podmínkám plynoucím ze zákona o vysokých školách, zejm. definici akademického 
pracovníka (§ 70 zákona), kde se u vědeckých pracovníků vyžaduje účast na pedagogické 
činnosti. Seznamy byly upraveny shodně s údaji v evidenci osobního oddělení PřF UP a 
jsou přístupné na webových stránkách fakulty. 
 

- Doc. Fiurášek, předseda DVK pro volby do AS UP na PřF UP 
Informoval o místech a konání voleb, která jsou shodná s volbami do AS PřF UP. 
 
 
Bod 3) 
Děkan PřF UP prof. Ševčík sdělil, že návrh dělení finančních prostředků bude připraven 
pro příští zasedání AS PřF UP. Lze předpokládat, že prostředky státní dotace připadající 
na PřFUP budou prakticky shodné, jako v loňském roce. 
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Vyjádřil se též k čerpání ze sociálního fondu – směrnice rektora UP je již vydána, po 
vydání pokynu kvestora bude v nejbližší době vydáno příslušné rozhodnutí děkana, které 
specifikuje způsoby čerpání z fondu. Výše ročního čerpání bude činit řádově 3 tis. Kč/os. 
 
Bod 4) 
• pozvání doc. Grima na zasedání AS PřF UP – informace doc. Rulíka: nedošlo ke 

shodě o termínech 
• studentům byla předána publikace "Studentské hodnocení kvality" (vydalo Akademické 

centrum studentských aktivit v Brně) 
• Akademia film Olomouc – je třeba navrhnout studentského zástupce do poroty 

festivalu. Doc. Rulík předložil návrh na T. Vynikala 
Hlasování: 
pro: 20 
proti: 0 
zdržel se: 1 
Návrh byl schválen. 

 
• Změny organizační struktury UP – doc. Rulík informoval o navržených změnách, 

k nimž se může AS PřF vyjádřit. (bez připomínek) 
• L. Najmanová – vyjádřila poděkování vedení fakulty i členům AS PřF – akademickým 

pracovníkům za dobrou spolupráci v průběhu funkčního období. 
• Doc. Molnár za vedení PřF UP ocenil přístup studentské části AS PřF. 
 
Na závěr zasedání vystoupil děkan PřF UP prof. Ševčík. Kladně zhodnotil práci AS PřF 
UP a jeho spolupráci při řízení fakulty. Popřál všem členům AS PřF hodně úspěchů v jejich 
další práci. 
 
Příští zasedání stávajícího AS PřF UP se uskuteční dne 30.4.2008 ve 13.00 hod. 
 
Usnesení: 
• AS PřF stanovil počátek funkčního období AS PřF UP, který bude zvolen ve dnech 

26. a 27. 3. 2008 na den 4. května 2008 

• AS PřF schválil členství T. Vynikala v porotě AFO 2008 
 
 
 
 
 
Zapsal: RNDr. Marek Jukl, Ph.D., místopředseda Akademického senátu PřF 
 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 
 


